
 

Fællesvirksomheden KL/COK 

Temadage om forhandling af nye MED-aftaler  

Deltagere 
Temadagene henvender sig til personer, der er eller 
bliver involveret i forhandlingen af en ny MED-aftale. 

Om temadagen 
I 2006 skal regioner og sammenlægningskommuner 
tage stilling til, om de ønsker at indgå en MED-aftale.  
 
KL, Amtsrådsforeningen, KTO og Sundhedskartel-
let afholder derfor en række temadage med det formål 
at give inspiration og opmærksomhed til vigtige emner i 
forhandlingen. 
 
På dagen vil der være oplæg om arbejdsmiljø og fokus 
på de erfaringer, kommuner og amter har med MED og  
forhandling af MED-aftaler. Der bliver også mulighed for 
dialog og drøftelse med andre kommuner og amter. 
 
Temadagene giver inspiration til forhandlingsprocessen 
og mulighed for at afprøve konstruktive forhandlings-
teknikker. 
 
 
 
 

 
Sted og tid 
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europaplads 4, 9000 
Aalborg  
Torsdag den 21.09.2006 kl. 9.30 - 14.30 
 
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense   
Fredag den 22.09.2006 kl. 9.30 - 14.30 
 
Der serveres kaffe/the fra kl. 9.00. 

Temadagene er gratis, og optagelse sker efter ”først-
til-mølle”-princippet.  

Tilmelding 
Udfyld og send tilmeldingsblanketten, så vi har den se-
nest tirsdag den 22.08.2006. Tilmelding kan også 
ske via hjemmesiden www.cok.dk/midt. Optagelse kan 
stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.  

www.cok.dk - nyt om aktiviteter  
www.kl.dk/faellesvirksomheden - nyt om aktivite-
ter og opgave- og strukturreformen 

Nærmere oplysninger 
Udviklingskonsulent Leif Fris Petersen, T: 8959 5959  
eller lfp@cok.dk 
Koordinator Birgitte Skjøtt, T: 7021 1557 eller 
bs@cok.dk 

Juni 2006 
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Temadage om forhandling af nye MED-aftaler
 
 
Dagens program  
 
09.00   Ankomst og kaffe 

09.30   Velkomst ved arrangørerne 

09.45  Erfaringer med MED 
Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS, har evalueret MED i kommuner og am-
ter. Erfaringerne viser, at MED praktiseres forskelligt, men at der også er ligheder mellem MED-kommunerne i 
forhold til SU. I oplægget er der fokus på erfaringerne fra de forrige forhandlinger og på MED i krydsfeltet 
mellem ledelsesret, medindflydelse og medbestemmelse.  
V/ Lektor Steen E. Navrbjerg, FAOS, Københavns Universitet. 

10.45  Sådan gribes forhandlingen konstruktivt an 
Konstruktiv forhandling er en fremgangsmåde, hvor parterne grundlæggende anerkender hinanden, hvor de 
skaber en fair og tilfredsstillende forhandlingsproces, og hvor resultatet i så høj grad som muligt tilgodeser 
begge parters interesse. Gennem oplæg og øvelser arbejdes med, hvordan en forhandling kan få to vindere. 
V/ Forhandlingsrådgiver Søren Viemose, Kalø Vig Kursuscenter. 

12.00  Frokost 

12.45  Forhandling og MED i praksis 
Hvilke erfaringer er der med MED, som med fordel kan inddrages i forhandlingen, og hvordan tilrettelægges 
en forhandlingsproces?  
V/ NN kommune og regionen. 

13.30  Arbejdsmiljø på dagsordenen 
Arbejdsmiljø er et emne, der kan få stor opmærksomhed i de lokale MED-aftaler. Men hvilken betydning har 
det at løfte arbejdet med arbejdsmiljø over i MED-strukturen, og hvilke muligheder er der for at aftale nye or-
ganiseringsformer?  
V/ Preben Meier Pedersen, KL og Jan Kahr, KTO. 

14.20  Opsamling og afslutning 

Arrangør  
KL, Amtsrådsforeningen, KTO og Sundhedskartellet 
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Temadage om forhandling af nye MED-aftaler  

 
 Aalborg Kongres & Kultur Center, torsdag den 21.09.2006 kl. 9.30 - 14.30 

 Odense Congress Center, fredag den 22.09.2006 kl. 9.30 – 14.30 
 

 Arbejdsgiverrepræsentant  

 Arbejdstagerrepræsentant ____________________________________(org. tilhørsforhold) 

Stilling _____________________________________________________________________________ 

Navn ____________________________________________________________________________ 

Sammenlagt kommune?        Ja             Nej          
Kommune             ____________________________________________________________________________ 

Amt/region ____________________________________________________________________________ 

Arbejdssted _______________________________________________  Tlf. __________________ 

Arbejdsadresse _______________________________________________  Postnr. __________________ 

E-mail _______________________________________________  
 
Sendes/faxes til COK - Midtjylland, så vi har den senest tirsdag den 22.08.2006 
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